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Malmö stad

Förskolenämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2021-08-31 kl. 09:00-10:20

Plats

Digitalt via Teams/Lugna gatan 82, plan 6, mötesrum Utsikten

Beslutande ledamöter

Rose-Marie Carlsson (S) (Ordförande)
Anneli Bojesson (L) (Vice ordförande)
Linda Obiedzinski (M) (Andre vice ordförande)
Mats Sjölin (S)
Nada Johansson (S)
Yakup Veysel (S)
Surra Al Sakban (MP)
Nina Jakku (V)
Pernilla Röjner (M)
Julija Radeson Lindeberg (M)
Elin Asker (C)
Eva-Christine Winqvist (SD)
Nichlas Holmgren Gellersten (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Hasse Hajar (S) §§108-118
Annika Larsson (S)
Albin Mikullovci (S)
Amanda Johannesson (S)
Marianne Friedman (L)
Ana Maria Stuparich-Clementi (V)
Torsten Viktor Gunnarson (M)
Joakim Larsson (M)
Christer Bengtsson (SD)
Berit Eskilsson (SD)

Övriga närvarande

Josefine Storm (utvecklingssekreterare)
Louise Säfström (sekreterare)
Peter Lindberg (förskoledirektör)
Agneta Sjölund (ekonomichef) §§108-124
Lisa Lemmeke (enhetschef)
Gabriella Fricke (enhetschef) §§108-124
Helene Roslund (förvaltningsjurist) §§108-124
Anna Pettersson Gustafsson (controller) §§108-124
Sigrid Andersson (utredningssekreterare) §§108-124
Ebba Herrlander (utredningssekreterare) §§108-124
Anna Johnsson (Kommunal) §§108-124
Katrin Kuniholm (SACO) §§108-124
Ann-Marie Berglund (Lärarförbundet) §§108-124

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Louise Säfström
Ordförande

...........................................

…………………………………

Rose-Marie Carlsson (S)
Justerande

...........................................

Linda Obiedzinski (M)

…………………………………
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Utses att justera

Linda Obiedzinski (M)

Justeringen

2021-09-08

Protokollet omfattar

§§108-125
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Rapport från kurser och konferenser
Budgetskrivelse 2022
Lokalbehovsplan 2022-2031
Remiss från Utbildningsdepartementet - En tioårig grundskola - Införandet av en
ny årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan (SOU
2021:33)
Remiss angående Remiss från Finansdepartementet - Om folkbokföring,
samordningsnummer och identitetsnummer (SOU 2021:57)
Remiss angående Granskning för Detaljplan för fastigheten Almgården 4 med
flera i Almgården i Malmö, Detaljplan 5636
Remiss angående Handlingar till granskning för; Detaljplan för del av fastigheten
Hyllie 165:61 (öster om Mässan) i Hyllie i Malmö (Dp 5530)
Remiss angående handlingar till granskning för; Detaljplan för fastigheten
Limhamn 155:355 m.fl. i Bunkeflostrand i Malmö (Dp 5622)
Remiss angående Handlingar till samråd för; Detaljplan för fastigheten
Bunkeflostrand 155:5 m.fl. (Limhamns gamla skjutbana) i Bunkeflostrand i
Malmö (Dp 5624)
Tecknande av projekteringsavtal för Glasblåsarens förskola inomfastigheten
Glasugnen 1
Ansökan om godkännande för fristående förskola – Kronprinsens förskola AB –
Kronprinsens förskola
Borttagen på grund av sekretess
Borttagen på grund av sekretess
Borttagen på grund av sekretess
Information om förskoleförvaltningens arbete med Covid-19
Information från förvaltningen
Nämndinitiativ från Vänsterpartiet gällande barngrupper och bemanning
Borttagen på grund av sekretess
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§

108

Rapport från kurser och konferenser

Ordförande Rose-Marie Carlsson (S) berättar att hon ledde ett rundabordsamtal under
Almedalsveckan. Övriga deltagare kom från olika partier som är representerade i riksdagens
utbildningsutskott. Samtalet handlade om förskolans särart och framtiden för den svenska
förskolan.
Paragrafen är justerad
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§

109

Budgetskrivelse 2022

FSKF-2021-1949
Sammanfattning

Förskolenämnden beslutar årligen om en budgetskrivelse som underlag för
budgetberedningen inför kommunfullmäktiges beslut om stadens budget. Budgetskrivelsen
inleds med de utmaningar som Malmö stads tre skolnämnder gemensamt ser när det gäller
utbildningsverksamhetens förutsättningar att utveckla en likvärdig verksamhet som har
kompetens att stödja, stimulera och utmana varje barn och elev.
Vägen till en gymnasieexamen börjar tidigt i utbildningssystemet och grunden läggs i
förskoleåldern. I budgetskrivelsen betonas att det krävs en nationell satsning för att stärka
den svenska förskolan. Med höjda nationella krav och barnens förutsättningar i Malmö
behöver arbetet med att stärka professionens villkor stärkas och fördjupas. Detta samtidigt
som kompetensförsörjning kvarstår som en omfattande utmaning.
I budgetskrivelsen lyfts vidare verksamhetsförändringar och kvalitetsutveckling för att kunna
möta utmaningarna inom förskolan. En förväntad minskning av antalet barn kommande år
kräver anpassningar som bedöms innebära fortsatt stora påfrestningar på
förskoleverksamheten. I budgetskrivelsen föreslås att kommunbidragstilldelningen fullt ut ska
ta hänsyn till nämndens pris- och löneökningar samt kompensera för det tillfälligt minskade
barnantalet. Detta för att kunna säkerställa en god och likvärdig utbildning för barnen i
förskolan.
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner Budgetskrivelse 2022 och översänder den till
kommunstyrelsen.
Reservationer och särskilda yttranden

Nichlas Holmgren Gellersten (SD) och Eva-Christine Winqvist (SD) reserverar sig mot
beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 1.
Linda Obiedzinski (M), Pernilla Röjner (M), Julija Radeson Lindeberg (M) och Elin Asker (C)
lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 2.
Nina Jakku (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 3.
Yrkanden

Nina Jakku (V) yrkar att på sidan 9 före stycket ”För att kunna säkerställa en god och
likvärdig utbildning för barnen även under de närmsta åren anser förskolenämnden att
kommunbidragstilldelningen fullt ut ska ta hänsyn till nämndens pris- och löneökningar samt
kompensera för det tillfälligt minskade barnantalet.” lägga till följande text: Nämndens
lägesbedömning 2021 visar att Malmö ligger betydligt sämre till än riksgenomsnittet vad gäller
barngruppernas storlek. Malmös barngrupper har också vuxit medan de på riksnivå minskat. Samma trend
syns i att antal barn per heltidsanställd ökar i Malmö, medan det på riksnivå minskar. Malmö ligger även
sämre än övriga storstäder vad gäller både barngruppernas storlek och bemanning. Stora barngrupper har
särskilt en negativ effekt på de barn som är i störst behov av skolans kompenserande insatser. Arbete med att
minska barngrupperernas storlek är således också en fråga om likvärdighet.
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Ordföranden Rose-Marie Carlsson (S) yrkar avslag på Nina Jakkus (V) yrkande.
Mats Sjölin (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag och instämmer i ordförandens
avslagsyrkande rörande Nina Jakkus (V) yrkande.
Nichlas Holmgren Gellersten (SD) yrkar att orden ”i sitt modersmål och” stryks i den första
mening i det tredje stycket på sidan 14 så att den istället lyder som följande: ”Att barn ges
möjlighet att utvecklas i det svenska språket är helt avgörande för tiden i förskolan men också
för det fortsatta lärandet.”
Ordföranden Rose-Marie Carlsson (S) och Nina Jakku (V) yrkar avslag till Nichlas Holmgren
Gellerstens (SD) yrkande.
Beslutsgång

Ordföranden föreslår följande beslutsordning: Nichlas Holmgren Gellerstens (SD) yrkande
bedöms som ett eget förslag till budgetskrivelse och ställs mot förvaltningens förslag.
Därefter behandlas Nina Jakkus (V) yrkande som ett tilläggsyrkande. Beslutsordningen
godkänns av nämnden.
Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot Nichlas Holmgren Gellerstens (SD) förslag
och finner att nämnden bifaller det framlagda förslaget.
Därefter frågar ordföranden nämnden om den bifaller Nina Jakkus (V) tilläggsförslag och
finner att nämnden avslår det.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 210831 Budgetskrivelse 2022
Budgetskrivelse 2022

Paragrafen är justerad
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Reservation
Förskolenämnden
Ärendenummer: FSKF-2021-1949

Budgetskrivelse 2022
Förskolenämnden ska varje år delge kommunstyrelsen en budgetskrivelse som underlag för
den budgetberedning där kommunfullmäktige tar det slutliga beslutet om vår stads
gemensamma budget.
Budgetskrivelsen påtalar vikten av en nationell satsning för att stärka den svenska förskolan.
Vidare föreslås det att kommunbidragstilldelningen fullt ut ska ta hänsyn till nämndens prisoch löneökningar samt kompensera för det tillfälligt minskade barnantalet. Detta för att kunna
säkerställa en god och likvärdig utbildning för barnen i förskolan.
Sverigedemokraterna ställer sig därmed i stort bakom en den utförliga budgetskrivelse för
2022 som är det liggande förslaget. Sverigedemokraterna delar däremot inte meningen på
sida 14 att lärandet i ”modersmål och i det svenska språket är helt avgörande för tiden i
förskolan men också för det fortsatta lärandet”. Fokus ska ligga på det svenska språket och nu
när barnens föräldrar parallellt ska lära sig svenska, och barnen lär sig språket, möjliggörs det
svenska språkets förhöjda status, vilket är avgörande för både barnen såväl som för familjen.
Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:
- Att stycke tre på sidan 14 i ska i stället ha följande lydelse: Att barn ges möjlighet att utvecklas
i det svenska språket är helt avgörande för tiden i förskolan men också för det fortsatta
lärandet. [...]
Då vårt yrkande inte vann gehör reserverar vi oss mot beslutet.
För Sverigedemokraterna Malmö
Eva-Christine Winqvist

Nichlas Holmgren Gellersten

Eva-Christine Winqvist (SD)

Nichlas Holmgren Gellersten (SD)

Christer Bengtsson

Berit Eskilsson

Christer Bengtsson (SD)

Berit Eskilsson (SD)

2021-09-07
Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Särskilt yttrande

Förskolenämnden 2021-08-31
Ärende 3: Budgetskrivelse 2022
FSKF-2021-1949
Moderaterna och Centerpartiet anser att Budgetskrivelsen 2022 i allmänna drag beskriver de
utmaningar som förskolan strå inför, men anser även att vi behöver gå mycket längre för att
uppnå den förskola vi vill se. Moderaterna och Centerpartiet anser fortfarande att det behöver
göras stora förändringar i Förskoleförvaltningens arbete för att uppnå en trygg, kvalitativ och
kostnadseffektiv förskola för barn i hela Malmö. Förskoleförvaltningen behöver fortsatt
arbeta mot att byggnation av effektiva och pedagogiska verksamheter som inte resulterar i
orimliga och skenande hyreskostnader ska bli verklighet. Förskoleförvaltningen behöver
stabilt arbeta mot att förändra eller avskaffa de byråkratiska regler och bedömningar andra
förvaltningar i Malmö som påverkar Förskoleförvaltningen, och i förlängningen i hög grad
påverkar Förskoleförvaltningens förmåga att vara flexibla i sitt arbete. Förvaltningen behöver
skyndsamt se över sitt än så länge bristande arbete att locka utbildad personal till kommunens
förskolor. Vidare behöver man omedelbart genomföra stora insatser för att kunna öka
likvärdigheten i Malmös förskolor, i syfte att barnen ska erbjudas en likvärdig förskola
oavsett var i staden verksamheten bedrivs.
Moderaterna och Centerpartiet kommer återkomma i kommunfullmäktiges budgetdebatt.

Linda Obiedzinski (M)

Pernilla Röjner (M)

Elin Asker (C)

Med instämmande av
Torsten Gunnarsson (M)

Joakim Larsson (M)

Julija Radesson Lindeberg (M)
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Vänsterpartiet
Särskilt yttrande
Förskolenämnden, sammanträde 2021-08-31.
Ärende nr 3. Budgetskrivelse 2022
I ärendet skulle nämnden besluta om budgetskrivelse för 2022. Budgetskrivelse är det
dokument nämnden skickar till Kommunfullmäktige för att beskriva vad nämnden behöver för
ekonomiska medel 2022.
I det stora hela beskriver budgetskrivelsen nämndens och förvaltningens behov väl, för att
verksamheten ska kunna bedrivas med god kvalitet. Det är glädjande att budgetskrivelsen
begär kompensation för både kostnadsökningar och för en förväntad minskning av
barnantalet.
Något som budgetskrivelsen utelämnar är frågan om barngruppernas storlek. Nämndens
lägesbedömning 2021 visar att Malmö ligger betydligt sämre till än riksgenomsnittet vad
gäller barngruppernas storlek. Malmös barngrupper har också vuxit medan de på riksnivå
minskat. Samma trend syns i att antal barn per heltidsanställd ökar i Malmö, medan det på
riksnivå minskar. Malmö ligger även sämre än övriga storstäder vad gäller både
barngruppernas storlek och bemanning. Stora barngrupper har en negativ effekt särskilt för
de barn som är i störst behov av skolans kompenserande insatser. Det är således en viktig
fråga som handlar om likvärdighet. Eftersom barnantalet beräknas minska ser vi ett ypperligt
tillfälle att uppnå en högre personaltäthet och minska antalet barn i barngrupperna genom att
ha kvar lokaler och personal.
Barngruppernas storlek är en fråga som också handlar om personalens förutsättningar. Vi
vet att den personal som arbetar i Malmös förskolor gör ett fantastiskt jobb, men att de
förutsättningar de arbetar under inte är tillräckliga.
Vänsterpartiet yrkade, med hänvisning till ovannämnda, att bugetskrivelsen skulle
kompletteras med ett stycke om arbete för att minska barngrupperna. Detta avslog
nämnden.
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Oroande i budgetskrivelsen är också formuleringar som framhåller att likvärdigheten ska
öka, men att detta förväntas göras med färre resurser (ex. s 13). Det är en svår ekvation,
särskilt då verksamheten redan är kraftigt åtstramad.

Av ovan framlagda skäl avger vi detta särskilda yttrande.
Malmö, 2021-08-31
_____________________________________________
Nina Jakku

Med instämmande av:
_____________________________________________
Ana Maria Stuparich Clementi
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Lokalbehovsplan 2022-2031

FSKF-2021-1955
Sammanfattning

Gabriella Fricke, enhetschef för enheten fysisk miljö, informerar om ärendet muntligt.
Lokalbehovsplanen utgör grunden för nämndens lokalförsörjningsarbete. Planen uppdateras
årligen och beskriver nämndens övergripande lokalbehov, idag och framåt. I planen beskrivs
utnyttjandet av befintliga lokaler och vilka pågående lokalprojekt nämnden har.
Lokalbehovsplanen utgör ett underlag dels för den egna verksamheten, dels för stadens
samlade lokalförsörjningsarbete.
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner förslag till Lokalbehovsplan 2022-2031 och skickar den
vidare till kommunstyrelsen.
Särskilda yttranden

Linda Obiedzinski (M), Pernilla Röjner (M), Julija Radeson Lindeberg (M) och Elin Asker (C)
lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 4.
Nichlas Holmgren Gellersten (SD) och Eva-Christine Winqvist (SD) lämnar in ett särskilt
yttrande, bilaga 5.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 210831 Lokalbehovsplan 2022- 2031
Lokalbehovsplan 2022-2031
Geografiskt uppdelade prognoser för lokalbehovsutvecklingen 2022-2031
Presentation Lokalbehovsplan 2022-2031 - förskolenämnden 31 augusti 2021

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande

Förskolenämnden 2021-08-31
Ärende 4: Lokalbehovsplan 2022-2031
FSKF-2021-1955
Moderaterna och Centerpartiet anser att Lokalbehovsplanen 2022-2031 generellt beskriver
Malmös förskolors lokalutmaningar på ett korrekt sätt. Det vi däremot saknar är en riktning
bortom problembeskrivningen, och hur man utöver samarbete med andra förvaltningar ska
uppnå önskat resultat. Lokalbehovsplanen lyfter bland annat att man bedömer att flera de
rådande krav och riktlinjer som styr lokalutformningen i förskolor har påtagliga konsekvenser
för kostnadsutvecklingen, och lyfter bland annat riktlinjer för friytor och marksanering som
exempel. Moderaterna och Centerpartiet bistår den slutsatsen till fullo, men anser att mer än
samarbete och samsyn behövs för att lösa problemen, snarare krav och tydlighet både från
förvaltning och politiken.

Linda Obiedzinski (M)

Pernilla Röjner (M)

Elin Asker (C)

Med instämmande av
Torsten Gunnarsson (M)

Joakim Larsson (M)

Julija Radesson Lindeberg (M)
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Särskilt yttrande
Förskolenämnden
Ärendenummer: FSKF-2021-1955

Lokalbehovsplan 2022–2031
Förskolenämndens lokalbehovsplan ligger till grund för nämndens lokalförsörjningsarbete och
uppdateras årligen för det nuvarande, stundande och framtida lokalbehov. Planen beskriver
även nyttjandet av de nuvarande lokalerna och vilka projekt som är på gång.

Sverigedemokraterna vill med detta särskilda yttrande påtala vikten av att Malmös
förskolebarn får bra och ändamålsenliga lokaler. Det är därför viktigt att arbetet med att
avveckla icke ändamålsenliga lokaler och övriga lokaler som inte är i ett lämpligt skick att i
längden fungera som förskolelokaler.

Det är vidare viktigt för Sverigedemokraterna att målet att sänka lokalkostnaderna för de nya
förskolorna får ett särskilt fokus, med anledning av målets karaktär. En generell inriktning bör
vara att framöver kunna sänka lokalkostnaderna genom de åtgärder som föreslås, även om
kostnaderna förväntas öka på ett övergripande plan. Det är viktigt att i ett tidigt skede kunna
möjliggöra en minskning av lokalkostnaderna framöver.

För Sverigedemokraterna Malmö

Eva-Christine Winqvist

Nichlas Holmgren Gellersten

Eva-Christine Winqvist (SD)

Nichlas Holmgren Gellersten (SD)

Christer Bengtsson

Berit Eskilsson

Christer Bengtsson (SD)

Berit Eskilsson (SD)

2021-09-07

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Remiss från Utbildningsdepartementet - En tioårig grundskola Införandet av en ny årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan,
specialskolan och sameskolan (SOU 2021:33)

FSKF-2021-11603
Sammanfattning

I betänkandet föreslås bland annat följande. Den numera obligatoriska förskoleklassen ersätts
av en ny årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan (den
obligatoriska skolan). Lärare i den obligatoriska skolan, men inte förskollärare, blir direkt
behöriga att undervisa där. Kombinationen av förskolans och grundskolans arbetssätt och
pedagogik ska bibehållas men i övrigt inlemmas årskurs 1 helt i den obligatoriska skolans
uppdrag och regelverk. Läroplanerna ska anpassas så att de understödjer en bättre fungerande
övergång mellan förskola och skola än vad som ofta är möjligt i dag. Dessa
läroplansskärpningar handlar dels om övergångsaktiveter, dels om en ny skyldighet för
förskolan att överlämna nödvändiga uppgifter till mottagande skola, till exempel om ett barns
behov av särskilt stöd. Denna informationsöverföring ska göras om det behövs, oavsett
sekretess och tystnadsplikt och även utan vårdnadshavarnas samtycke.
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
Särskilda yttranden

Linda Obiedzinski (M), Pernilla Röjner (M), Julija Radeson Lindeberg (M) och Elin Asker (C)
lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 6.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 210831 Remiss angående remiss från
utbildningsdepartementet En tioårig grundskola
Förslag till yttrande över Remiss från Utbildningsdepartementet - En tioårig
grundskola
Remiss från Utbildningsdepartementet - En tioårig grundskola - Införandet av en
ny årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan (SOU
2021:33)
Följebrev Remiss från Utbildningsdepartementet - En tioårig grundskola Införandet av en ny årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och
sameskolan (SOU 2021:33)
En tioårig grundskola - Införandet av en ny årskurs 1 i grundskolan,
grundsärskolan, specialskolan och sameskolan (SOU 2021:33)

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande

Förskolenämnden 2021-08-31
Ärende 5: Remiss från Utbildningsdepartamentet - En tioårig grundskola Införandet av en ny årkurs 1 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan
och sameskolan (SOU 2021:33)
FSKF-2021-11603
Moderaterna och Centerpartiet står bakom förslaget om tioårig förskola. Vi anser även att ett
större fokus bör ligga på matematik och svenska i skolans tidiga år. Vi skulle även vilja lyfta
problematiken att det finns en potentiell risk att en del av de som nu väljer att studera till
förskollärare, och idag kan välja att arbeta både inom förskolan och förskoleklass, om
förslaget går igenom kommer välja att studera till lärare istället för till förskollärare. Det är
mycket svårt att bedöma det faktiska utfallet, men viktigt att ha med i åtanke i utformning av
regler och förhållningssätt om förslaget blir till verklighet.

Linda Obiedzinski (M)

Pernilla Röjner (M)

Elin Asker (C)

Med instämmande av
Torsten Gunnarsson (M)

Joakim Larsson (M)

Julija Radesson Lindeberg (M)

16

§

112

Remiss angående Remiss från Finansdepartementet - Om
folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer
(SOU 2021:57)

FSKF-2021-13781
Sammanfattning

Förskoleförvaltningen föreslår att förskolenämnden ställer sig överlag positiv till lagförslag
som verkar för en tillförlitlig folkbokföring. Förskoleförvaltningen instämmer med förslaget
att en uppgiftsskyldighet bör införas för att befrämja folkbokföringsverksamheten. De förslag
som ges i utredningen är av betydelse för samtliga förvaltningar i Malmö stad som använder
sig av identifiering av personer i sin verksamhet.
Däremot bör det understrykas att det krävs en juridisk övergripande analys kring utredningen
för att beakta ett övergripande rättsligt perspektiv avseende de förslag som presenteras och
den påverkan dessa kan antas ha på kommunens invånare, nämnder och förvaltningar.
Förslagen i utredningen, och de frågor de väcker, bedöms av förskoleförvaltningen vara långt
mer övergripande än att beakta som förvaltningsspecifika.
Förskoleförvaltningen vill uppmärksamma att det förslag avseende införande av
identitetsnummer som ges i utredningen innebär omställningskostnader i förhållande till
förvaltningens IT-system, vars införskaffande eventuellt behöver påskyndas.
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 210831 Yttrande över Remiss från
Finansdepartementet - Om folkbokföring samordningsnummer och
identitetsnummer (SOU 2021:57) STK-2021-994
Förslag till yttrande över Remiss från Finansdepartementet - Om folkbokföring,
samordningsnummer och identitetsnummer (SOU 2021:57) STK-2021-994
Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer (SOU 2021:57)
Remiss från Finansdepartementet

Paragrafen är justerad
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§

113

Remiss angående Granskning för Detaljplan för fastigheten
Almgården 4 med flera i Almgården i Malmö, Detaljplan 5636

FSKF-2021-11652
Sammanfattning

Förskolenämnden ser inte att det finns förutsättningar att uppföra en förskola inom
föreslagen detaljplan. Förskolenämnden menar inte att det är ett bristande utredningsarbete
som är orsaken utan att det inte finns fysiska förutsättningar inom planområdet.
Ställningstagandet motiveras med en rad frågetecken kring genomförbarheten.
Förskolenämnden vill att det behov av förskoleplatser som förväntas uppkomma av
förtätningen tillgodoses inom utbyggnaden av Jägersro-området.
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
2. Förskolenämnden justerar beslutet omedelbart och översänder det till
stadsbyggnadsnämnden.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag













G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 210831 Remiss angående Granskning för
Detaljplan för fastigheten Almgården 4 med flera i Almgården i Malmö, Detaljplan
5636
Förslag till yttrande över Remiss angående Granskning för Detaljplan för
fastigheten Almgården 4 med flera i Almgården i Malmö, Detaljplan 5636
Plankarta Detaljplan 5636
Planbeskrivning Detaljplan 5636
Samrådsredogörelse Detaljplan 5636
Reservation Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-27
Reservation Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-27
Reservation Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-27
Reservation Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-27
Särskilt yttrande Stadsbyggnadsnämnden 2018-11-29
Särskilt yttrande Stadsbyggnadsnämnden 2018-11-29

Paragrafen är justerad
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§

114

Remiss angående Handlingar till granskning för; Detaljplan för
del av fastigheten Hyllie 165:61 (öster om Mässan) i Hyllie i
Malmö (Dp 5530)

FSKF-2021-14391
Sammanfattning

Föreliggande förslag till detaljplan syftar att möjliggöra för tät, blandad och stadsmässig
bebyggelse. Planförslaget möjliggör för cirka 350 bostäder, kontor, parkeringshus, park, samt
en förskola om cirka 100 platser. Förskolenämnden föreslås ställa sig positiv till planförslaget
och att nybyggnation av förskola möjliggörs.
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
Särskilda yttranden

Linda Obiedzinski (M), Pernilla Röjner (M), Julija Radeson Lindeberg (M) och Elin Asker (C)
lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 7.
Beslutet skickas till

Malmö stadsbyggnadskontor.
Beslutsunderlag












G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 210831 Remiss angående Handlingar till
granskning för; Detaljplan för del av fastigheten Hyllie 165:61 (öster om Mässan) i
Hyllie i Malmö (Dp 5530)
Förslag till yttrande över Remiss angående Handlingar till granskning för;
Detaljplan för del av fastigheten Hyllie 165:61 (öster om Mässan) i Hyllie i Malmö
(Dp 5530)
Dp 5530, Planbeskrivning
Dp 5530, Plankarta
Dp 5530, Samrådsredogörelse
Reservation från Centerpartiet och Moderaterna, SBN 2019-03-14
Reservation från Moderaterna och Centerpartiet, SBN 2021-06-24 §247
Särskilt yttrande från Sverigedemokraterna, SBN 2021-06-24 §247
Särskilt yttrande från Vänsterpartiet, SBN 2018-05-17
Särskilt yttrande från Vänsterpartiet, SBN 2021-06-24 §247

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande

Förskolenämnden 2021-08-31
Ärende 8: Remiss angående Handlingar till granskning för; Detaljplan för
del av fastigheten Hyllie 165:61 (öster om Mässan) i Hyllie i Malmö (Dp
5530)
FSKF-2021-14391
Moderaterna och Centerpartiet i förskolenämnden delar samma oro gällande
kostnadsutveckling och avsaknaden av uthyrningsbar ytor och lokaler som kollegorna i
stadsbyggnadsnämnden gör. Vi behöver bygga attraktiva områden, och även utnyttja de
områden som redan idag är attraktiva, för att kunna bygga en kostnadseffektiv och hållbar
stad.

Linda Obiedzinski (M)

Pernilla Röjner (M)

Elin Asker (C)

Med instämmande av
Torsten Gunnarsson (M)

Joakim Larsson (M)

Julija Radesson Lindeberg (M)

20

§

115

Remiss angående handlingar till granskning för; Detaljplan för
fastigheten Limhamn 155:355 m.fl. i Bunkeflostrand i Malmö (Dp
5622)

FSKF-2021-14325
Sammanfattning

Planförslaget syftar att möjliggöra blandad stadsbebyggelse i norra Bunkeflostrand och
omfattar cirka 1000 nya bostäder samt en förskola om cirka 120 platser. Förskolenämnden
föreslås ställa sig positiv till planförslaget och att förutsättningar ges för nybyggnation av
förskola.
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
Särskilda yttranden

Linda Obiedzinski (M), Pernilla Röjner (M) och Julija Radeson Lindeberg (M) lämnar in ett
särskilt yttrande, bilaga 8.
Beslutet skickas till

Malmö stadsbyggnadskontor.
Beslutsunderlag













G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 210831 Remiss angående handlingar till
granskning för; Detaljplan för fastigheten Limhamn 155:355 m.fl. i Bunkeflostrand i
Malmö (Dp 5622)
Förslag till yttrande över Remiss angående handlingar till granskning för; Detaljplan
för fastigheten Limhamn 155:355 m.fl. i Bunkeflostrand i Malmö (Dp 5622)
Dp 5622, Planbeskrivning
Dp 5622, Plankarta
Dp 5622, Samrådsredogörelse
Reservation från Centerpartiet, SBN 2021-06-24 §248
Reservation från Moderaterna, SBN 2021-06-24 §248
Reservation från Moderaterna, SDN 2018-12-19 § 467
Reservation från Sverigedemokraterna, SBN 2021-06-24 §248
Särskilt yttrande från Liberalerna, SBN 2018-12-19 § 467
Särskilt yttrande från Miljöpartiet, SBN 2021-06-24 §248

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande

Förskolenämnden 2021-08-31
Ärende 9: Remiss angående handlingar till granskning för; Detaljplan för
fastigheten Limhamn 155:355 m.fl. i Bunkeflostran i Malmö (Dp 5622)
FSKF-2021-14325
Moderaterna håller med sina kollegor i stadsbyggnadsnämnden om att avsaknaden av småhus
i området är problematisk, med bakgrund i att fler vill bo i just småhus, och att vi behöver
bygga en attraktiv stad för våra medborgare. Vid byggnation av fler småhus i området är det
även möjligt att man behöver se över planen för förskolor i området för att byggnationen av
förskolor bättre ska spegla behovet.

Linda Obiedzinski (M)

Pernilla Röjner (M)

Med instämmande av
Torsten Gunnarsson (M)

Joakim Larsson (M)

Julija Radesson Lindeberg (M)
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§

116

Remiss angående Handlingar till samråd för; Detaljplan för
fastigheten Bunkeflostrand 155:5 m.fl. (Limhamns gamla
skjutbana) i Bunkeflostrand i Malmö (Dp 5624)

FSKF-2021-14376
Sammanfattning

Föreliggande förslag till detaljplan syftar att möjliggöra blandad stadsbebyggelse i form av
småhus, flerbostadshus och närservice, samt att säkertälla bevarande av befintliga
naturvärden. Förskolenämnden föreslås ställa sig positiv till planförslaget.
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
Särskilda yttranden

Linda Obiedzinski (M), Pernilla Röjner (M) och Julija Radeson Lindeberg (M) lämnar in ett
särskilt yttrande, bilaga 9.
Beslutet skickas till

Malmö stadsbyggnadskontor.
Beslutsunderlag










G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 210831 Remiss angående Handlingar till
samråd för; Detaljplan för fastigheten Bunkeflostrand 155:5 m.fl. (Limhamns gamla
skjutbana) i Bunkeflostrand i Malmö (Dp 5624
Förslag till yttrande över Remiss angående Handlingar till samråd för; Detaljplan
för fastigheten Bunkeflostrand 155:5 m.fl. (Limhamns gamla skjutbana) i
Bunkeflostrand i Malmö (Dp 5624)
Dp 5624, Planbeskrivning
Dp 5624, Plankarta
Reservation från Moderaterna, SBN 2018-12-19 § 468
Reservation från Moderaterna,SBN 2021-06-24 §249
Reservation från Sverigedemokraterna, SBN 2021-06-24 §249
Särskilt yttrande från Liberalerna, SBN 2018-12-19 § 468

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande

Förskolenämnden 2021-08-31
Ärende 10: Remiss angående handlingar till samråd för; Detaljplan för
fastigheten Bunkeflostrand 155:55 m.fl. (Limhamns gamla skjutbana) i
Bunkeflostran i Malmö (Dp 5624)
FSKF-2021-14376
Moderaterna håller även här med sina kollegor i stadsbyggnadsnämnden om att avsaknaden
av småhus i området är problematisk, med bakgrund i att fler vill bo i just småhus, och att vi
behöver bygga en attraktiv stad för våra medborgare. Vid byggnation av fler småhus i området
är det även möjligt att man behöver se över planen för förskolor i området för att
byggnationen av förskolor bättre ska spegla behovet.

Linda Obiedzinski (M)

Pernilla Röjner (M)

Med instämmande av
Torsten Gunnarsson (M)

Joakim Larsson (M)

Julija Radesson Lindeberg (M)
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§

117

Tecknande av projekteringsavtal för Glasblåsarens förskola
inomfastigheten Glasugnen 1

FSKF-2021-14326
Sammanfattning

Glasblåsarens förskola är en planerad ny förskola inom fastigheten Glasugnen 1 i Limhamns
hamnområde. Förskolan angränsar till Glasbruksskolan i norr. Den nya förskolan förväntas
kunna omfatta omkring 110–120 förskoleplatser med beräknad verksamhetsstart sommaren
2024. De tillkommande platserna är ett viktigt tillskott till den samlade kapaciteten i området,
där det enligt nuvarande behovsanalys och prognos väntas en platsbrist under den närmsta
tioårsperioden.
Föreliggande projekteringsavtal uppgår till 5 000 000 kr och omfattar framtagande av
programhandling, systemhandling, bygghandling och förfrågningsunderlag för
generalentreprenad avseende nybyggnation av ny förskola.
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner i ärendet redovisat förslag på avtal för Glasblåsarens förskola
inom fastigheten Glasugnen 1.
2. Förskolenämnden beslutar också att kostnaden för avtalet ryms inom tilldelat
kommunbidrag samt uppdrar åt förskoledirektör att teckna avtal med Stadsfastigheter.
Beslutet skickas till

Servicenämnden/ Stadsfastigheter
Beslutsunderlag









G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 210831 Tecknande av projekteringsavtal för
Glasblåsarens förskola inom fastigheten Glasugnen 1
Projekteringsavtal GLASUGNEN 1 Glasblåsarens förskola 7243
Ombudsblankett GLASUGNEN 1 Glasblåsarens förskola 7243
Kartor lokalisering Glasblåsarens förskola Glasugnen 1
Projektplan Glasugnen 1 Glasblåsarens förskola
Bilaga 2 -Glasugnen 1 ritning våning 2 och 3
Bilaga 1 - Glasugnen 1 ritning bottenvåning

Paragrafen är justerad
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§

118

Ansökan om godkännande för fristående förskola –
Kronprinsens förskola AB – Kronprinsens förskola

FSKF-2020-6001
Sammanfattning

Kronprinsens förskola AB har ansökt om att bedriva en fristående förskoleenhet i Malmö.
Förskoleförvaltningen föreslår att förskolenämnden godkänner ansökan. Förskolenämndens
beslut ersätter tidigare beslut om godkännande för Kronprinsens förskola AB att bedriva en
fristående förskoleenhet.
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner med stöd av 2 kap. 5 §, 2 kap 5 a § och 2 kap. 7 § andra
stycket skollagen (2010:800) ansökan från Kronprinsens förskola AB (organisationsnummer
556458-8811) att bedriva en fristående förskoleenhet i enlighet med upprättad
tjänsteskrivelse.
2. Förskolenämndens beslut ersätter tidigare beslut om godkännande för Kronprinsens
förskola AB att bedriva en fristående förskoleenhet.
Reservationer

Nina Jakku (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 10.
Yrkanden

Nina Jakku (V) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att underlag gällande den
tillfälliga lokalen saknas.
Ordföranden Rose-Marie Carlsson (S) yrkar avslag på Nina Jakkus (V) återremissyrkande och
yrkar att ärendet ska avgöras idag.
Beslutsgång

Ordföranden ställer återremissyrkandet mot att ärendet ska avgöras idag och finner att
nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag. Ordföranden frågar om nämnden bifaller
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller det.
Beslutet skickas till

Kronprinsens förskola AB
Miljöförvaltningen i Malmö stad
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 210831 Ansökan om godkännande för
fristående förskola – Kronprinsens förskola AB – Kronprinsens förskola
Ansökan om godkännande om utökning av platser för Kronprinsens förskola
Komplettering gällande ansökan om godkännande om utökning av platser för
fristående förskola

Paragrafen är justerad
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Vänsterpartiet
Reservation
Förskolenämnden, sammanträde 2021-08-31.
Ärende nr 12. Ansökan om godkännande för fristående förskola – Kronprinsens
förskola AB.
Kronprinsens förskola har ansökt om godkännande av utökade platser. Till underlag för
ärendet fanns en beskrivning av verksamheten och dess lokaler, men även ett meddelande
om att verksamheten för närvarande inte bedrivs i dessa lokaler. Verksamheten avses
bedrivas i andra lokaler i 1-2 år framöver. Det är alltså verksamhet i dessa lokaler som
beslutet gäller och för vilka nämnden saknar underlag inför beslutet. Av information på
sammanträdet framgår bl a att förskolan, i nuvarande lokaler, saknar en ändamålsenlig
uteplats i anslutning till förskolan.
Barn behöver utrymme för att leka och röra sig utomhus. Att ha en närliggande park kan
vara ett komplement, men inget substitut, till en för liten och icke ändamålsenlig gård. Malmö
stads riktlinjer säger att barn ska ha minst 30 m2 var att leka på.
Vänsterpartiet yrkade på återremiss, för att nämnden inför beslut skulle ha fullgod kunskap
om förskolans förutsättningar och förljaktligen barnens välbefinnande där. Detta avslog
nämnden, vilket föranleder denna reservation.

Malmö, 2021-08-31
_____________________________________________
Nina Jakku
Med instämmande av:
_____________________________________________
Ana Maria Stuparich

28

§

119

Borttagen på grund av sekretess

FSKF-2020-22566

Paragrafen är justerad
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§

120

Borttagen på grund av sekretess

FSKF-2020-22585

Paragrafen är justerad
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§

121

Borttagen på grund av sekretess

FSKF-2020-22602

Paragrafen är justerad
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§

122

Information om förskoleförvaltningens arbete med Covid-19

FSKF-2020-6931
Sammanfattning

Peter Lindberg, förskoledirektör, lämnar följande information:





Det har under sommaren varit lugnt ute i verksamheterna vad gäller smittspridning,
både bland personalen och bland barnen.
Den förstärkta bemanningen kommer att vara kvar under hösten för att möjliggöra
kompetensutveckling bland den ordinarie personalen.
Samtliga öppna förskolor är nu igång och har anpassat verksamheten med mycket
utevistelse och i enlighet med restriktionerna.
Öppen förskola på hjul startade igen nu under augusti och åker runt till olika
områden i staden.

Beslutsunderlag



Presentation om förvaltningens arbete med Covid-19 - förskolenämnden 31 augusti
2021

Paragrafen är justerad
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§

123

Information från förvaltningen

Peter Lindberg, förskoledirektör, lämnar följande information:





Sommaren har varit lugn både i staden och i förvaltningen.
Peter kommer från den 1 oktober att tillträda tjänsten som grundskoledirektör i
Malmö stad. Processen för att tillsätta en tillförordnad chef är snart klar.
Rekryteringsprocessen för att tillsätta en ny direktör har startat. Planen är att den nya
direktören ska kunna tillträda i februari-mars 2022.
Det har varit ett personalärende på en av Malmös förskolor som har väck medialt
intresse under sommaren. Förvaltningen arbetar fortsatt med ärendet.

Paragrafen är justerad
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§

124

Nämndinitiativ från Vänsterpartiet gällande barngrupper och
bemanning

FSKF-2021-14940
Beslut

1. Förskolenämnden uppdrar åt förskoleförvaltningen att bereda ärendet och återkomma vid
kommande nämndsammanträde.
Beslutsgång

Ordföranden frågar nämnden om de kan uppdra åt förskoleförvaltningen att bereda ärendet
och återkomma vid kommande nämndsammanträde. Ordföranden finner att nämnden
bifaller det.
Beslutsunderlag



Nämndinitiativ från Vänsterpartiet gällande barngrupper och bemanning

Paragrafen är justerad
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§

125

Borttagen på grund av sekretess

FSKF-2021-8501

Paragrafen är justerad

